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لطیفه نوری

اهداء به زنان افغانستان
بمناسبت روز جهانی زن

تجلی زن

بـلـبـــالن آواز در گــل یــافتنـــــد
شاعــران در زن تکــامــل یافتـنــد
زن محبــت را تـــالفــی می کنـــد
خستگی را تــرمه بــافی می کنـــد
زن درخشـان می کـنــــد الماس را
زن تجـــلی مــی دهـــد احساس را

شماره  1از  2صفحه

ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

هشتم مارچ روز زن ،روز کسی که در زندگی هیچ روز نداشته از دست روزگار زن یعنی سنگ زیرین آسیاب ،زن
یعنی مقاوم ترین موجود ،زن یعنی همه هستی ،بدون قلب زن قلب این کرۀ خاکی از تپش باز می ماند .همه هستی زندگی
از برکت این موجود نفیس و نازک است ،اما مثل سیم فوالد در کشمکش های زندگی هیچ وقت خراشیده نمی شود.
زن است که کانون خانوادۀ خود را با عشق و محبت سرشاری که دارد با اوالد ،همسر و خانواده از هیچ گونه سعی و
تالش در حفظ آن دریغ نمی کند .اگر مردان یک لحظ بخود بیاندیشند که بدون زن زندگی کرده می توانند با اعتماد قوی
گفته می توانیم که نه ،زن یعنی زندگی ،محبت ،اعتماد ،باور ،حیّا و عشق است.
بدون اینها زندگی نا ممکن است اما یک تعداد از مردان نادان که نمی خواهند یک زن را از خود خوبتر ببینند و بهتر
دانند تنگ نظری های خودخواهانۀ شان همیشه حقوق زن را زیر پا نموده و از همه خوبی های شان سوء استفاده میکنند
این زن است که همه مشکل زندگی را بدوش می کشد.
روز (زن) روز جهانی زن در اثر یک انقالب در یک گوشه ای از جهان بوده کم کم به بقیه نقاط گیتی تاثیر گذار می
شود .در هشت مارچ سال  1857زنان کارگر فابریکات نساجی امریکا به دلیل شرایط سخت حکام بر قشر زن ،این
کارگران دست به اعتراض زدند چون زنان در یک شرایط ناگوار زیست می کردند با دست مزد پایین و ساعات زیاد
کار محرومیت از امکانات سوء استفاده های جنسی و کاری ،اینها همه باعث شد تا زنان دست به اعتراضات بزنند آنان
خواهان حقوق کاری خود و حقوق مساوی با مردان بودند.
اما این اعتراضات توسط پولیس سرکوب گردید .این اتفاقات باعث شد که زنان روشن فکر و انقالبی دنبال بدست آوردن
حقوق خود باشند بعد از مدت زمان طوالنی مبارزه در وقت جنگ جهانی دوم کم کم اعتراضات شان اوج گرفت و به
همکاری جنبش های انقالبی امریکا ،آسیا ،اروپا و افریقا توانستند در هشتم مارچ  1977عنوانی روز جهانی زن در
سازمان ملل به تصویب برسانند .بعد از آن هشتم مارچ بنام روز جهانی زن در سراسر جهان تجلیل می گردد.
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